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1. Inleiding
Deze gebruikershandleiding van het UBO-register is gericht naar de vertegenwoordigers van de
toezichtautoriteiten.
In dit document vindt u uitleg over hoe u als toezichtautoriteit toegang verkrijgt tot de applicatie.
Bovendien wordt meegedeeld hoe u gericht kan zoeken naar entiteiten of uiteindelijke begunstigde.
Ten slotte wordt duidelijk hoe u de onderworpen entiteiten toegang kan verlenen tot de applicatie.
Een FAQ is eveneens beschikbaar op onze website www.financien.belgium.be (tabblad E-services,
UBO-register).
In uw hoedanigheid als toezichtautoriteit hebt u de verplichting om in het UBO-register een
bijgewerkte lijst te downloaden van de onderworpen entiteiten die onder uw toezicht staan. Het is
belangrijk dat deze lijst actueel is aangezien deze uw onderworpen entiteiten mogelijk zal maken
om toegang te hebben tot het register. Zo kunnen deze laatste voldoen aan de verplichtingen van
de wet 18 september 2017.
Deze gebruikshandleiding is een documentatiehulpmiddel dat ter informatieve titel wordt
meegedeeld.

2. Verbinding maken met de applicatie
Ga naar het MyMinFinPro-portal of naar de website www.financirn.belgium.be (tabblad E-services,
UBO-register).
Kies vervolgens uw authenticatiemethode en volg de instructies op het scherm.
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Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, kiest u “in naam van een onderneming” omdat u zich
aanmeldt als vertegenwoordiger van een toezichtautoriteit.

Eens aangemeld in het platform van het UBO-register zal het onderstaande opstartscherm worden
weergegeven.
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3. Administratie van de onderworpen entiteiten
3.1 Formaat van de lijst
De lijst van uw uiteindelijke begunstigden dient in het formaat CSV UTF-8 te worden geconverteerd.
Deze behoort bepaalde essentiële gegevens te bevatten om elke onderworpen entiteit te kunnen
identificeren.

lijst.csv

Onder deze gegevens wordt verstaan:
•
•
•

het ondernemingsnummer van de onderworpene
de maatschappelijke benaming van de onderworpene;
de categorie van de onderworpene

Gelieve ons het bestand te bezorgen door het onderstaande voorbeeld te volgen:

De verschillende categorieën onderworpenen (kolom “C” hieronder) worden gedefinieerd in artikel
5 van de wet van 18 september 2017. U kan deze lijst en de verschillende overeenstemmende codes
die in kolom “c” moeten worden ingevuld, hieronder terugvinden.
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CODE

LABEL_NL

BNB

Nationale Bank van België

CDC

Deposito- en Consignatiekas

BPOST

Bpost

CREDIT

Kredietinstellingen + gevestigde

INSURANCE

Verzekeringsondernemingen + gevestigde

PAYMENT_COMPANY

Betalingsinstellingen + gevestigde

ELECT_CURRENCY_EMITTER

Uitgevers van elektronisch geld + gevestigde

LIQUIDATION_COMPANY

Vereffeningsinstellingen

DEPOSIT_COMPANY

Maatschappijen voor onderlinge borgstelling

STOCK_EXCHANGE_COMPANY

Beursvennootschappen + gevestigde

INVESTMENT_AND_BRANCH

Beleggingsondernemingen + gevestigde

COLLECTIVITY_PLACEMENT_TRUST_COMPANY

Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve
belegging

INVESTMENT_COMPANY

Beleggingsvennootschappen

ALTERNATIVE_FINANCING_PLATFORM

Alternatieve financieringsplatformen

MARKET_COMPANY

Marktondernemingen

INVESTMENT_SERVICE_ACTIVITY

Beleggingsdiensten bedrijf

BANKING_INVESTMENT_BROKER

Makelaars in bank- en beleggingsdiensten

INDEPENDENT_FINANCIAL_PLANNER

Onafhankelijk financiële planners

INSURANCE_INTERMEDIARY

Verzekeringsbemiddelaars

LENDER

Kredietgevers

FINANCE_LEASE

Ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

ACTIVITY_FINANCIAL_INSTRUMENTS

Natuurlijke of rechtspersonen die activiteiten uitvoeren met
betrekking tot financiële instrumenten

COMPANY_AUDITOR

Bedrijfsrevisoren + Auditkantoren

EXPERT_ACCOUNTANT

Accountants - Belastingconsulenten

ACCOUNTANT

Boekhouders

NOTARY

Notarissen

BAILIFF

Gerechtsdeurwaarders

LAWYER

Advocaten

SERVICE_PROVIDER

Dienstenverleners aan vennootschappen

REAL_ESTATE_AGENT

Vastgoedmakelaars

DIAMOND_TRADER

Handelaren in diamant

CARETAKING_COMPANY

Bewakingsondernemingen

GAMBLING_COMPANY

Kansspelinrichtingen

UNKNOWN

Onbekende
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3.2 Administratie van de onderworpen entiteiten
U kan uw lijst van onderworpenen op volgende manieren beheren:
• Ofwel door op het tabblad “De onderworpenen beheren” te klikken;
• Ofwel door op het vak “De verplichte entiteiten administreren” te klikken.

De applicatie zal automatisch de toezichtautoriteit bij dewelke u behoort detecteren en dit wordt
linksboven van uw scherm in het voorziene kader weergegeven.
Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met uw Security Officer via de RMA Mandates
applicatie om de vereiste autorisaties te bekomen.
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Uw onderworpenen verschijnen in de vorm van een lijst. U kan een opzoeking verrichten om de
onderworpen entiteit op een eenvoudige wijze te kunnen achterhalen. Dit is mogelijk door
simpelweg één van de elementen in de tabel in te vullen (KBO-nummer, naam/titel en/of soort).

Geleidelijk aan wanneer u de verschillende velden invult, zal de applicatie automatisch de
ingevoerde gegevens zoeken.

3.2.1 De lijst van onderworpen entiteiten exporteren
U kan op elk moment uw lijst met onderworpenen exporteren in het formaat CSV UTF-8.
 Klik op het tabblad “exporteren” om het geheel van onderworpen entiteiten te uploaden.

Vanaf dit ogenblik kan u het bestand raadplegen en/of registreren in uw systeem.
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3.2.2 De lijst van onderworpen entiteiten invoeren
Ga naar het tabblad “invoeren van een CSV-bestand” klik dan op “+ kies een bestand”. Selecteer
vervolgens uw bestand en klik dan op “uploaden”.

BELANGRIJK: Bij het invoeren van een bestand worden de gegevens van de voorgaande bestanden
verwijderd. Controleer dus goed dat al uw onderworpen entiteiten op de lijst staan.
 Wij raden u aan om eerst uw lijst met onderworpen entiteiten te exporteren en vervolgens de
bijwerking van deze laatste in hetzelfde bestand uit te voeren alvorens het bestand opnieuw in de
applicatie in te voeren. Kijk hierbij ook na dat het CSV UTF-8 formaat van uw bestand behouden is
gebleven.

Klik op “JA” om te bevestigen.
De verschillende onderworpen entiteiten die zich in uw CSV-bestanden bevinden, zijn nu geüpload
in de applicatie en verschijnen op het scherm.
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3.2.3 Handmatig een entiteit toevoegen
U kan eveneens een onderworpen entiteit toevoegen door de informatie handmatig in te geven.
Indien u dit wenst, klikt u op de knop “+ toevoegen”.

Er verschijnt een nieuwe regel in de tabel. Hierin kan u relevante informatie over de entiteit invoeren.

Nadat u de informatie van de onderworpen entiteit heeft ingevoerd, dient u op
te klikken ter
validering. Indien u een regel uit uw lijst van onderworpenen wenst te verwijderen, is het voldoende
om op
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te klikken. Klik vervolgens op JA.

4. Een entiteit opzoeken
U kan de informatie betreffende een informatieplichtige op twee manieren opzoeken:
1. Klik op het vak “een entiteit opzoeken” op het startscherm:

2. Klik op het tabblad “zoeken” dan op “een entiteit”.

De lijst met geregistreerde entiteiten in de applicatie verschijnt in de vorm van een lijst onderaan de
pagina.
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U kan een opzoeking uitvoeren door de tabel in te vullen om de gewenste entiteit gemakkelijker
terug te vinden.

Klik op het vak van het KBO of Buitenlandse identificator van de entiteit die u wilt bekijken, deze
verschijnt links onderaan. Vervolgens is alle informatie van de opgezochte entiteit zichtbaar.
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De informatie is onderverdeeld in verschillende tabbladen:
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•

De eerste twee tabbladen “gegevens over de entiteit” en “adres van de entiteit” hernemen
de algemene informatie van de entiteit.

•

Het tabblad “Informatie over de uiteindelijk begunstigden en de controlestructuur” bevat
informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde(n) voor deze entiteit.

4.1 Controlestructuur
U kan hier de structuur zien van de betrokken entiteit.
U kan meer informatie bekomen met betrekking tot de entiteiten en/of personen door met de cursor
van uw muis op één van de icoontjes van de kolom “Soort” te gaan staan.

Wanneer u rechts op ‘het blauwe oogje’ klikt, dat zichtbaar is in de kolom ‘Actie(s), wordt een nieuw
tabblad geopend met meer gedetailleerde informatie over de controle.
Een venster, zoals hieronder, zal dan verschijnen met de details over de uitgeoefende controle.
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Ten slotte is het mogelijk om het organisatieschema visueel voor te stellen. U klikt op
‘Organisatieschema’ links onderaan de pagina.

4.2 Lijst van uiteindelijke begunstigde(n)
Het tabblad geeft een lijst weer met informatie over de betrokkene begunstigden. De gegevens
omvatten de verschillende uiteindelijke begunstigden van de juridische entiteit, de aard van de
controle, de naam van de onderneming, de aanvang van de controle en de geregistreerde
tussenpersonen ten slotte.
U kan eveneens een opzoeking doen door de onderstaande tabel van de lijst in te vullen om zo de
uiteindelijke begunstigde gemakkelijker te kunnen terugvinden.

U hebt de mogelijkheid om uw zoekopdracht te filteren via dit
en verwijderen met
deze .

pictogram

Verder is het mogelijk om te klikken op de natuurlijke persoon om meer gedetailleerde informatie te
verkrijgen.
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4.3 Beheer van gegroepeerde uiteindelijke begunstigden
U kan hier de informatie zien betreffende de verschillende groepen van uiteindelijke begunstigden.
Om hun samenstelling te zien, kan u simpelweg op de naam van de groep klikken.

4.4 Lijst met toekomstige controles
U kunt de uiteindelijke begunstigde(n) die op de begindatum van een toekomstige controle is/zijn
geregistreerd, bekijken in het tabblad "lijst van toekomstige controles".
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4.5 Lijst met inactieve controles
In dit tabblad kunt u de uiteindelijke begunstigden bekijken die geregistreerd waren met een beginen einddatum van de controles en die dus niet langer deel uitmaken van de controlestructuur.

4.6 Overzicht van de wijzigingen
U kan hier het overzicht zien van de wijzigingen die werden uitgevoerd door deze juridische entiteit.
U kan bovendien een opzoeking verrichten door de tabel in te vullen om zo sneller de opgezochte
wijziging terug te vinden.
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4.7 De gegevens van de entiteit afdrukken
U kan op elke moment de gegevens van de entiteit afdrukken door rechtsboven van uw scherm op
de knop “afdrukken” te klikken.

De applicatie opent een nieuw tabblad waarbij het mogelijk is om het uittreksel af te drukken via de
afdrukoptie van uw internetbrowser.
Het is mogelijk dat u de gegevens van de entiteit niet kan afdrukken omdat pop-ups zijn
geblokkeerd. U dient op de volgende pictogram te klikken
in de rechterbovenhoek van
de webpagina. Vervolgens klikt u de optie “altijd pop-ups en omleidingen van (http-link) toestaan”
aan.

5. Een uiteindelijke begunstigde opzoeken
Er bestaan twee mogelijkheden om de bijhorende informatie van een uiteindelijke begunstigde op
te zoeken.
1. Ofwel door op vak “een uiteindelijke begunstigde opzoeken” in het opstartscherm te klikken;
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2. Ofwel door op het vak “zoeken” en vervolgens op “een uiteindelijke begunstigde” te klikken.

De lijst met geïdentificeerde uiteindelijke begunstigde in de applicatie zal vervolgens verschijnen in
de vorm van een lijst onderaan de pagina. U kan eveneens een opzoeking verrichten door de tabel
in te vullen om zo sneller de gewenste uiteindelijke begunstigde terug te vinden.
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Klik op RRN of identificatienummer van de gezochte uiteindelijke begunstigde in de lijst om de
informatie te kunnen zien.

20/27

5.1 Visualisatie van de informatie
U kan de 3 rubrieken op de fiche van de uiteindelijke begunstigde vergroten/verkleinen door op de
witte pijl te drukken.
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5.1.1 Basisinformatie van de uiteindelijke begunstigde
U kan hier al de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde zien, meer bepaald het
RRN of (buitenlands) identificatienummer, naam, voornaam, geboortedatum en de nationaliteit(en).
Verder vindt u hier ook al de informatie over zijn adres terug.
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5.1.2 Aanvullende informatie
De rubriek “aanvullende informatie” bevat verschillende informatie over de controle waarover de
uiteindelijke begunstigde beschikt.

U kan hier de verschillende juridische entiteiten raadplegen op dewelke de uiteindelijke begunstigde
controle uitoefent alsook informatie over deze laatste.
Indien de uiteindelijke begunstigde controle uitoefent over verschillende entiteiten kan u een
opzoeking doen door de tabel in te vullen om sneller de gewenste controle te vinden.
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5.2 De gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) afdrukken
U kan op elk ogenblik de gegevens van de entiteit afdrukken door rechtsboven van uw scherm op
de knop “afdrukken” te klikken.
De applicatie opent een nieuw tabblad waarbij het mogelijk is om het uittreksel af te drukken via de
afdrukoptie van uw internetbrowser.

6. Een verschil melden
6.1 Een verschil melden bij een entiteit
Indien u echter opmerkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn op het niveau van de entiteit, bezit
u de mogelijkheid om hierbij melding te doen aan de bevoegde administratie. U klikt op ‘Een verschil
melden’.
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Vervolgens verschijnt een nieuwe pagina waar het mogelijk is om de foutieve informatie recht te
zetten. Ten eerste is het mogelijk zaken aan te passen met betrekking tot de entiteitsgegevens.

Ten tweede bevat ‘Controlegegevens’ een overzicht van alle controles. Ten derde is het mogelijk om
bij ‘ontbrekende gegevens’ bepaalde wijzigingen door te voeren.
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6.2 Een verschil melden bij een uiteindelijke begunstigde
Indien u echter opmerkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn op het niveau van de uiteindelijke
begunstigde, bezit u de mogelijkheid om hierbij melding te doen aan de bevoegde administratie. U
klikt op ‘Een verschil melden’.

Vervolgens verschijnt een nieuwe pagina waar het mogelijk is om de foutieve informatie recht te
zetten. Ten eerste is het mogelijk zaken aan te passen met betrekking tot de persoonlijke gegevens.
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Ten tweede bevat ‘Controlegegevens’ een overzicht van alle controles. Ten derde is het mogelijk om
bij ‘ontbrekende gegevens’ bepaalde wijzigingen door te voeren.
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